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Syner i lovsprickningen
NILS FERLIN

Nu brinner vŠrens blŠa eld pŠ Abborrbergets kršn,
dŠr dansar Kalle Knopare, gudomligt ung och skšn.
Krškt sitter Ivan Speleman och inar vid sitt spel,
och Rallar-Anton kŠnner sig rŠtt salig fšr sin del.

Hej, vinkar Tryckar-Pelle, han Šr smart och han Šrink,
och hostar du en maning Šr han redo pŠ en blink.
Han bugar fšr Amanda - och sŠ hŠnfull och sŠ mšrk
stŠr herr studenten BlŠcksta-Nils och spanar bak en bjšrk . . .

Det gŠr en svag resedadoft av markens unga grŠs,
dŠr stršs av Persbergs-]oel nŠgra no och nŠgra yes -
Och Ingalill frŠn Backarna hon tror att nŠsta vals
ska Bagar-Harald linda šmt sin arm kring hennes hals.

Nu lšvas det i dalar och nu lšvas det pŒhšjd,
nu dallrar mŠnget hjŠrta i sin forsta svdrmods fršjd.
Och MunkŠs-Nicklas pojke, konfirmerad jŠmt och rŠtt,
han gŠr i bror sins byxor nu och strŠcker cigarrett -

Nu lyser det till sommar och nu ringer det till sol . . .

- Ack kypare, ack kypare, fšrunna mej en stol,
fšrunna mej en hela och en halva och en ters
att glšmma mina bleka Šr och mina tomma vers!

(Ur En dšddansares visor. Albert Bonniers Fšrlag. 1930)

Omslagsbilden:
Denna unika etsning pŒmetall, fšrestŠllande Nils Ferlin efter ett foto av K W Gullers, fick
Thorsten LŠnnevall, LŠnnaby, av en god vŒnsom kšpt den i sšdra Sverige. Thorsten lŠrde
kŠnna och bli vŠn med Nils Ferlin nŠr denne tillsammans med fŠstmšn Henny hyrde den
Lillstugan i LŠnnaby av Elin Axelsson 1944. I byn blev de kvar tills Nils fšrvŠrvade fastig-
heten Norrboda i LŠnna fšrsamling i december 1947.

Etsningen Šr fšrsedd med en signatur ÓDWC1961Ó.PŒbaksidan stŒrFerlins fšdelseŒr
1898 och det Œrhan gick bort, alltsŒ1961. Om nŒgonav Poste Restantes lŠsare kŠnner till
vem som gšmmer sig bakom signaturen sŒhšr gŠrna av Er till Poste Restantes redaktšr,
adress och telefon nns pŒsista sidan.
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